
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai, parodos bei virtualios veiklos 2022 m. vasario mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-28 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

Pakruojo skyriaus parengta Pakruojo 

rajono malūnų nuotraukų paroda „Ar dar 

pamos malūnai sparnais?“  
(Kultūros tarybos ir LR Kultūros 

ministerijos dalinai finansuotas projektas 

„Ar dar pamos malūnai sparnais?“) 

Pakruojo rajono vėjo malūnų  

įamžinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-28 d. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 

istorijos ir archeologijos instituto 

parengta 2020 m. organizuotos 

ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinė 

paroda 

Vakarų Lietuvos istorijos paveldo 

išsaugojimui ir sklaidai. 

1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Kultūroje ir kalboje – tautos būties 

šviesa“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,  

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

Ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

1-28 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Tikrovė kūrybos detalėj“ 

Kraštiečio poeto Algimanto Mackaus 

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Štai ir Nulėpausio kelionė 

prasideda...“ 

Prozininko, publicisto Algimanto 

Zurbos 80-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

1-28 d.  Tauragės meno mokyklos dailės studijos 

,,Koloritas“ paroda ,,Spalvoti 

pasakojimai“ (mokyt. Jolita Ogintaitė) 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

7-28 d. Virtuali Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos 1-2 kl. mokinių kūrybos 

darbų paroda „Sniege – gimtųjų žodžių 

žaismas“, publikuojama Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos „Facebook“ Vaikų erdvės 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje. 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

9 d. 

10.00 val. 

Interaktyvi edukacija senjorams „Atverk 

virtualias duris į saugų ir įdomų 

pasaulį!“. Tema – „Kaip laisvalaikį 

leisti linksmai ir turiningai?“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

9 d. 

15.00 val. 

Edukacinė pamokėlė įvairaus amžiaus 

vaikams „Kaip atskirti tinkamą 

informaciją nuo netinkamos 

internete?“, dalyvaujant Pagėgių atviros 

jaunimo erdvės lankytojams.  

Tema – „Pažink netinkamą turinį 

internete“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

11 d. 

15.00 val. 

Konferencija „Ne suvisam išėjęs, tik 

suvisam negrįžęs“. Organizatoriai: 

Kraštiečio poeto Algimanto Mackaus 

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 



Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji 

biblioteka, Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazija, Pasaulio lietuvių 

bendruomenė, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, Pagėgių 

savivaldybės administracija, Pagėgių 

savivaldybės meno ir sporto mokykla. 

 Nuo 17 d. Virtuali pažintinė viktorina įvairaus 

amžiaus vaikams „Iš lietuvių kalbos 

įdomybių skrynios...“, publikuojama 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos „Facebook“ Vaikų erdvės 

puslapyje. 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

23 d. 

13.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus 

amžiaus vaikams „Štai, pažiūrėk, kokia 

graži ta Lietuva“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 
 

 

 

RENGINIAI, PARODOS BEI VIRTUALIOS VEIKLOS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Elenos Raštutienės (Šilutė) kryželiu siuvinėtų 

darbų paroda „Paskendę spalvų vandenyne...“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – trys 

tyro aukso saulės!“ 

Poeto Bernardo Brazdžionio 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vaikystės 

siautulys...“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  11 d.  

14.00 val. 

Edukacinė valandėlė įvairaus amžiaus vaikams 

„Aš noriu būti saugus internete...“. Tema ‒ „Ar 

esi saugus internete?“ 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

5.  21 d. 

14.00 val. 

Skaitymo skatinimo popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Gimtųjų žodžių grožis knygelėje 

skleidžias...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Niekur neisiu 

iš Tavęs, Tėvyne!“ 

Poeto Bernardo Brazdžionio 115-osioms 

gimimo metinėms, Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms 

paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Paglostykim vėją – linksmybių nešėją!“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  10 d. 

11.00 val. 

Šviečiamoji gerosios patirties sklaidos edukacija 

senjorams „Internetas – malonaus laisvalaikio 

gidas“. Tema – „E. sodas: planuokime 

virtualiai, sodinkime realiai“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

5.  17 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė skaitymo skatinimo popietė 

5-8 kl. mokiniams „Gimtąjį žodį myliu ir 

gražiausiomis spalvomis puošiu“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 



1.  1-14 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kalbėki 

plunksna, miela drauge...“ 

Poeto, redaktoriaus, kultūros veikėjo 

Kazio Bradūno 105-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  1-28 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Keistuolių miesto margumynai“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  10 d.  

15.00 val. 

Informacinė-edukacinė popietė suaugusiems 

„Saugumas e. erdvėje: ką būtina žinoti?“. 

Tema – „Apsisaugok nuo apgaulės internete“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

5.  15-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Gimę būti  

savimi ir pasaulio dalimi“ 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

6.  22 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė skaitymo skatinimo popietė įvairaus 

amžiaus vaikams „Posmai gražiausi mano šalelei 

mieliausiai...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Žodžiai, prikeliantys tylą, ilgesį gimtajam 

kraštui“ 

Poeto, redaktoriaus, kultūros veikėjo 

Kazio Bradūno 105-osioms gimimo 

metinėms ir kraštiečio, poeto Algimanto 

Mackaus 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai 

paglostom išdykėlį vėją...“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-28 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Žirgai, 

atvedę laisvę...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti ir kraštiečių kūrybos sklaidai. 

4.  1-28 d. Nežinomų autorių dailės kūrinių reprodukcijų 

paroda-mainai (paveikslas į naują knygą 

bibliotekai) „Iš bagažinių istorijų... Antras 

gyvenimas“ 

Šiaurės šalių menininkų darbų 

atskleidimui bei bibliotekos fondo 

papildymas naujais leidiniais. 

5.  8 d. 

11.00 val. 

Virtuali edukacinė pamokėlė 4 kl. mokiniams „Ko 

reikia, kad būčiau saugus internete?“, 

dalyvaujant Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos 4b kl. mokiniams ir mokytojai Janetai 

Vidraitei-Marozienei. Tema – „Internetiniai 

žaidimai, patyčios ir švarus internetas“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

6.  18 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė edukacija 1-6 kl. mokiniams 

„Graži ir marga mano gimtoji kalba!“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos buvusių mokinių dailės darbų paroda 

„Lietuva – spalvinga, brangi ir... sava!“ 

(mokytoja – Liucija Bungardienė) 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

Pagėgių krašto jaunosios kartos kūrybos 

sklaidai. 

2.  1-28 d.  Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Ar 

gali nenorėt į gimtą žemę grįžt žmogus?“ 

Kraštiečio, poeto Algimanto Mackaus  

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Vaikai iš 

prigimties – džiaugsmas ir laimė“ 

Vieno žymiausių XIX a. prancūzų 

romantikų, rašytojo Viktoro Hugo  

220-osioms gimimo metinėms paminėti.  

4.  10 d. 

15.00 val. 

Virtuali edukacinė valandėlė suaugusiems „Ar 

visada galime būti patiklūs?“. Tema – 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 



„Apsisaugok nuo apgaulės internete“ 

5.  15 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė suaugusiems „Prie Nemuno 

krantų mana kalba lietuvių...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

poeto, redaktoriaus, kultūros veikėjo 

Kazio Bradūno 105-osioms gimimo 

metinėms, poeto Bernardo Brazdžionio  

115-osioms gimimo metinėms,  

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

 

 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Algimanto Mackaus talentas, atlaikęs likimo 

smūgius“ 

Kraštiečio, poeto Algimanto Mackaus  

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vieną 

kartą keliaujant...“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-28 d. Kraštietės Danguolės Alaburdienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) siuvinėtų ir nertų darbų paroda 

„Kūrybos šaltinis – tėvynė mano“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

kraštiečių kūrybos ir tautodailės tradicijų 

sklaidai. 

4.  7 d. 

13.00 val. 

Edukacinė pamokėlė 1-4 kl. mokiniams 

„Išmanusis telefonas – mano patarėjas ir 

pagalbininkas“, dalyvaujant Pagėgių 

savivaldybės Stoniškių vaikų dienos centro 

mokiniams su vadove Laima Bagdoniene. 

Tema – „Naudojimasis išmaniaisiais telefonais“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

5.  10 d. 

16.00 val. 

Virtuali poezijos valanda suaugusiems „Sugrįšiu 

namo kaip paukščiai sugrįžta...“ 

Kraštiečio, poeto Algimanto Mackaus  

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

,,Akimirkų paletė...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams ,,Kai 

pasaulis pilnas vaikystės spalvų...“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms  

ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems ,,Istorinių permainų almanachas“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

4.  9 d. 

11.00 val. 

Edukacinė pamokėlė 5 kl. mokiniams ,,Internete 

elgiuosi tinkamai“, dalyvaujant Pagėgių 

savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazijos 5 kl. mokiniams ir mokytojai Sigitai 

Juškevičienei. Temos – „Taisyklės svarbu 

visada!“ ir „Be piktų komentarų!“. 

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė 

2022“. 

5.  25 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Iliustruoju lietuvišką pasaką“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Dacijonų bendruomenės narių molio dirbinių 

paroda „Balto molio slėpiniai“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „O, mūs šventas Poeto Bernardo Brazdžionio 115-osioms 



lietuviškas žodi!“ gimimo metinėms, Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai, Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms 

paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai 

pasakaitė šypsos Tau ir man...“ 

Prozininko, publicisto Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  24 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-pažintinė edukacija įvairaus amžiaus 

vaikams „Ir rados žodžio stebuklas Lietuvos 

žemėj...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 
 

 

Pastaba:  

* Parodų ir renginių datos gali keistis. Maloniai kviečiame sekti bibliotekos naujienas Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt bei Vydūno viešosios bibliotekos, 

vaikų erdvės ir filialų socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose. Renginiai bus fotografuojami ir 

filmuojami, medžiaga viešinama bibliotekos reprezentaciniais tikslais. 
 

http://www.pagegiusvb.lt/

